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Diário da República, 2.ª série — N.º 7 — 12 de janeiro de 2016
mento simplificado para preenchimento de um posto de trabalho, para
o ACES Pinhal Interior Norte, da Administração Regional de Saúde
do Centro, IP. na categoria de Assistente de Saúde Pública da Carreira
Especial Médica, aberto pelo Aviso n.º 8983/2015, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 158, de 14 de agosto de 2015:
1.º Dinarte Nuno Teixeira Viveiros: 17,84 valores
2.º João Duarte Félix: 13,79 valores
Candidato excluído:
Gustavo Tato Aguiar Pelicano Borges a)
a) Faltou à entrevista de seleção
27 de novembro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da
ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
209189121
Aviso n.º 287/2016
Após homologação por deliberação de 26 de novembro de 2015 do
Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.,
torna-se pública a lista de classificação final dos candidatos ao procedimento simplificado para preenchimento de um posto de trabalho, para
o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E., na categoria
de Assistente de Genética Médica da Carreira Especial Médica, aberto
pelo Aviso n.º 7845/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 137, de 16 de julho de 2015:
1.º Renata Filipa Reis Sequeira Rodrigues d’Oliveira: 18,94 valores
30 de novembro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da
ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
209189024
Aviso n.º 288/2016
Procedimento concursal conducente ao recrutamento de pessoal
médico para a categoria de assistente graduado sénior
de medicina geral e familiar da carreira especial médica
Para efeitos do disposto no n.º 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º da
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com o artigo 16.º do Decreto-Lei
n.º 177/2009, de 4 de agosto, com a alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º e artigo 4.º e seguintes da Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio, alterada pela
Portaria n.º 355/2013 de 10 de dezembro e ainda do Despacho do Senhor
Secretário de Estado da Saúde, de 3 de setembro de 2015, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 173, Suplemento, de 4 de setembro de
2015, com o n.º 10062-A/2015, faz-se público que, por deliberação do
Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, IP
de 24 de setembro de 2015, se encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez)
dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República, procedimento concursal comum para preenchimento de
quatro postos de trabalho: 2 postos para o Agrupamento de Centros
de Saúde do Pinhal Litoral, 1 posto para Agrupamento de Centros de
Saúde da Cova da Beira e 1 posto para Agrupamento de Centros de
Saúde do Pinhal Interior Norte, do mapa de pessoal da Administração
Regional de Saúde do Centro IP, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a categoria
de assistente graduado sénior da área de medicina geral e familiar da
carreira especial médica.
1 — Requisitos de admissão:
a) Podem candidatar-se ao procedimento concursal aberto pelo presente aviso, médicos detentores do grau de consultor de medicina geral
e familiar, e que se encontrem vinculados por contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado;
b) Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se
encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no
mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho
para cuja ocupação se publicita o procedimento;
c) Ser detentor dos requisitos previstos no artigo 17.º da LTFP;
2 — Prazo de apresentação de candidaturas:
Dez dias úteis, contados a partir do dia da publicação do presente
aviso no Diário da República.
3 — Métodos de seleção:
3.1 — Os métodos de seleção têm por base o resultado da avaliação
e discussão curricular e a prova prática, nos termos dos artigos 19.º,
20.º e, n.º 2 do artigo 21.º conjugados com o artigo 22.º da Portaria

n.º 207/2011, de 24 de maio, com as alterações introduzidas pela Portaria
n.º 355/2013 de 10 de dezembro.
3.2 — A Lista Unitária de Ordenação Final (LUOF) será obtida numa
escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
LUOF = (ADC × 70 %) + (PP × 30 %)
em que:
a) A avaliação e discussão curricular (ADC), consiste na apreciação
e discussão do currículo profissional dos candidatos, e visa analisar a
sua qualificação, designadamente a competência profissional e científica
dos mesmos, tendo como referência o perfil de exigências profissionais,
genéricas e específicas do posto de trabalho a ocupar, bem como o percurso profissional, a relevância da experiência adquirida e da formação
realizada, o tipo de funções exercidas, e, terá a duração não superior
a 90 minutos.
b) A Prova Prática (PP), destina-se a avaliar a capacidade do candidato
para resolver problemas e atuar, assim como reagir, em situações do
âmbito da medicina geral e familiar, com a apresentação e discussão de
um plano de gestão clínica de um serviço ou unidade funcional da área
de medicina geral e familiar, e terá a duração não superior a 60 minutos.
3.3 — Na Avaliação Curricular, dos elementos de maior relevância,
serão considerados os seguintes:
a) Exercício de funções de Assistente e Assistente Graduado demedicina geral e familiar, tendo em conta a competência técnico-profissional,
o tempo de exercício das mesmas,e as atividades relevantes para a medicina geral e familiar, com especial enfoque para as atividades relevantes
para os cuidados de saúde primários;
b) Atividades de formação nos internatos médicos e outras ações de
formação e educação médica frequentadas e ministradas;
c) Trabalhos publicados, em especial se publicados em revistas com
revisão por pares, e trabalhos apresentados publicamente, sob a forma
oral ou poster, e atividades de investigação na área da especialidade, de
acordo com o seu interesse científico e nível de divulgação, tendo em
conta o seu valor relativo;
d) Classificação obtida na avaliação na prova para obtenção do grau
de consultor da respetiva área de formação específica;
e) Experiência, capacidade e aptidão para a gestão de equipas, serviços
e organizações;
f) Atividades docentes ou de investigação relacionadas com a área de
medicina geral e familiar;
g) Outros fatores de valorização profissional, nomeadamente títulos
académicos.
3.4 — Os resultados da avaliação curricular são classificados na escala
de 0 a 20 valores, com a seguinte distribuição pelos fatores estabelecidos
nas alíneas anteriores, nomeadamente:
Alínea a) — de 0 a 6 valores;
Alínea b) — de 0 a 2 valores;
Alínea c) — de 0 a 4 valores;
Alínea d) — de 0 a 1 valores;
Alínea e) — de 0 a 5 valores;
Alínea f) — de 0 a 1 valores;
Alínea g) — de 0 a 1 valores;
3.5 — Na prova prática serão avaliados:
Alínea a) — A clareza da dissertação e da exposição;
Alínea b) — Rigor técnico e conhecimento científico demonstrados
3.6 — Os resultados da avaliação da prova prática são classificados
na escala de 0 a 20 valores, com a seguinte distribuição pelos fatores
estabelecidos nas alíneas anteriores, nomeadamente:
Alínea a) — de 0 a 6 valores;
Alínea b) — de 0 a 14 valores;
3.7 — As atas do júri, designadamente, aquelas de que constem os
parâmetros de avaliação, a ponderação de cada um dos métodos a utilizar,
a grelha classificativa e o sistema de classificação final, serão facultadas
aos candidatos, sempre que solicitadas.
4 — Caracterização dos postos de trabalho:
Aos postos de trabalho a ocupar corresponde o conteúdo funcional
estabelecido nos artigos 7-B e 13.º do Decreto-Lei n.º 177/2009, de 4 de
agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 266-D/2012, de 31 de dezembro.
5 — Remuneração:
A remuneração base mensal ilíquida a atribuir corresponde à remuneração prevista para a primeira posição remuneratória da categoria, no

